transparant
E D I T O R I A A L

2020, ja, het zal
wel lukken!
Wensen voor een nieuw jaar

De kerst- en nieuwjaarskaarten hangen er nog. Ik durf ze niet
tellen maar het zijn er veel. Kaarten vol wensen voor het
nieuwe jaar. Het lijkt een bijzonder jaar te worden: een mooi
getal, 20-20. Waar kijk jij naar uit? Wat wordt jouw
‘belangrijkste gebeurtenis’ in 2020? Welke wens heeft je het
meest geraakt? Of welke kaart is je het meest dierbaar omdat
zij verstuurd werd door een geliefde? Dankbaar kijk ik naar de
kerstkaarten: ze dragen in zich de belofte van een nieuwe
wereld, een wereld van vrede die God ons toezegt. Anders zijn
de nieuwjaarskaarten: ze dagen me uit van het nieuwe jaar te
genieten, wat het me ook brengt. Elk van de kaarten is een
draadje, een verbondenheid met mensen veraf en dichtbij, en
dat maakt me warm vanbinnen.
Een bijzondere kaart

Eén kaart springt er voor mij dit jaar uit: een kaart met een
dubbele boodschap. Op de voorzijde staat een aankondiging
van de geboorte van Nora op 19 december, met de tekst:
Toen en nu …
een pasgeboren kind weerspiegelt
de hoop van de hele mensheid.
(Kris Gelaude)

Op de achterzijde prijkt een wens voor het nieuwe jaar. Het
raakt me dat de tekst weergeeft wat je als (groot)ouder het
diepst van al wenst voor je (klein)kind. En tegelijk mag ik de
wens meenemen in het jaar dat voor me ligt …
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Als ge maar gezond moogt zijn.
Als ge maar met passie bezig moogt zijn.
Als ge maar ontdekt waarvoor ge geboren zijt.
Als ge uwe medemens maar een duwke in de rug geeft.
Als ge maar een beetje chance moogt hebben.
Als ge ook maar een beetje met uw handen moogt werken
en al uw verbeelding bot vieren!
Ja, dan zal ’t wel lukken!
(Willem Vermandere)
2020, een bijzonder jaar vol uitdagingen voor het IPB

In december werd mijn mandaat als voorzitter van het IPB
vernieuwd. Met enthousiasme wil ik me de komende vier jaar
opnieuw engageren om onze werking in goede banen te leiden.
Ik dank Hans Demoen die twee mandaten opnam als
ondervoorzitter. Hij wordt opgevolgd door Carine D’hondt die
verkozen werd in het Bureau als nieuwe ondervoorzitter.
Bedankt Hans, Carine en alle bureauleden, bedankt
forumleden, oud-leden en sympathisanten voor jullie
engagement. Samen met jullie willen we van 2020 een
bijzonder jaar maken. We bestaan immers 50 jaar en dat zullen
we vieren op zaterdag 6 juni 2020 in Leuven. Houd de datum
vrij, een uitnodiging volgt!
In 2020 lopen onze projecten verder. Met ‘IPB-toekomst’
(coördinator Ria Vercamer) willen we nadenken over de rol
van het IPB in het verleden, het heden en in de toekomst.
Doorheen bevragingen, gesprekken, interviews met (oud-)
leden, door kritisch te kijken naar het verleden en het heden,
hopen we wegen te vinden voor de toekomst. Zo willen we
mee vorm geven aan het overleg in de Vlaamse Kerk in de
komende jaren. Met het project ‘Space for grace’ (coördinator
Raf Lust) willen we initiatieven ondersteunen met financiële
middelen en begeleiding om lokale geloofsgemeenschappen te
vitaliseren. Dit project zal de komende drie jaren verdergezet
worden.
Ja, 2020 gaat lukken!
Dat ik voor jou en voor anderen een zegen mag zijn.
Jij bent voor mij en voor anderen een zegen!
Gezegend 2020.

Christa Damen, voorzitter
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Samen-op-weg als beeld van de Kerk
Zaterdag 7 december 2019 verzamelden de IPB-leden in Brussel voor een bijeenkomst over het thema ‘synodaliteit’. Het Griekse syn-hodos betekent letterlijk samen op weg. Coördinator Carine Devogelaere stelde het document* Synodaliteit in het leven en de zending van de Kerk (SynLZKerk) voor en illustreerde het met voorbeelden
uit het veld. Daarna vertelden Severine Verhulst en Nathalie Verstraete over het synodaal proces met jongeren
dat werd opgestart in Brugge.
Het mandaat van Christa Damen als voorzitter van het IPB liep ten einde en dus stond er ook een voorzittersverkiezing op de agenda van het Forum. Leden konden in de voorbije maanden zichzelf of een ander lid voordragen
als kandidaat. Er kwam echter slechts één kandidaat uit de bus, de huidige voorzitter. De vergadering bevestigde
Christa Damen unaniem voor een tweede mandaatperiode van 4 jaar.
Onder impuls van paus Franciscus

Op 2 maart 2018 publiceerde de Internationale
Theologische Commissie, na goedkeuring door de
Congregatie voor de Geloofsleer en paus Franciscus, een
tekst over synodaliteit in het leven en de zending van de
Kerk. Het thema zelf kwam reeds herhaaldelijk voor in
de geschriften en toespraken van de huidige paus. Hij
gebruikt dikwijls het beeld van de weg en nodigt uit om
samen met anderen op weg te gaan, zowel binnen de
Kerk als in de bredere samenleving. Over de jongerenpastoraal schrijft hij letterlijk ‘dat die alleen maar synodaal kan zijn; ze kan met andere woorden alleen maar tot
stand komen door “samen op weg” te gaan’. (Christus
leeft 206)
Het document pleit voor synodale structuren en processen op alle niveaus van de Kerk. Van de bisschoppensynode in Rome tot de vergadering van de pastorale raden
in bisdommen en pastorale eenheden dienen we samen te
onderscheiden waar het op aankomt. Elk van de 4 hoofdstukken werkt een aspect van synodaliteit uit. In de eerste
twee verdiept het document de theologische betekenis
van synodaliteit vanuit de katholieke ecclesiologie in
Vaticanum II. De bronnen van de Schrift en de Traditie
komen aan bod en worden historisch en theologisch gesitueerd. Het derde hoofdstuk verwijst naar de concrete
toepassing op verschillende niveaus: in de lokale Kerk, in
de communio tussen de lokale Kerken van een regio en
in de universele Kerk. Het vierde hoofdstuk biedt oriëntaties met betrekking tot de spirituele en pastorale bekering en de gemeenschappelijke en apostolische onderscheiding die nodig zijn voor een authentieke ervaring
van een synodale Kerk.
Het synodale proces

Een synodaal proces veronderstelt vertrouwen in de werking van de Geest in en doorheen alle deelnemers. De
Kerk gelooft dat een geloofszin of sensus fidei aanwezig
is in haar leden. Deze is als het ware een innerlijk zintuig
dat de weg wijst. Enerzijds verwijst de sensus fidei naar
het persoonlijke vermogen van de gelovige om, binnen
de gemeenschap van de Kerk, de geloofswaarheid te on-
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derscheiden. Anderzijds verwijst de sensus fidei naar een
sociale en kerkelijke werkelijkheid: het geloofsaanvoelen van de Kerk zelf, dat haar in staat stelt haar Heer te
herkennen en zijn woord te verkondigen.

Het is belangrijk om in een synodaal proces de articulatie
tussen ‘allen’, ‘sommigen’ en ‘één’ voor ogen te houden.
Om goed te kunnen overleggen is het nodig alle stemmen te beluisteren. Het komt er dus op aan om wegen te
vinden waarop zoveel mogelijk betrokkenen kunnen
participeren. Dat kan in gespreksgroepen zijn of in bevragingen in open vergaderingen of online platforms.
Het is dan aan ‘sommigen’ om deze gegevens zo goed
mogelijk samen te brengen en daarover in gesprek te
gaan. Dat gebeurt op alle niveaus van de Kerk in raden
en werkgroepen. Maar ook extra bijeenkomsten en synodes kunnen hiervoor samengeroepen worden. Door het
Woord van God en de tekenen van de tijd samen te lezen
en door ruimte te geven aan de werking van de Geest,
kan daar een besluit groeien. Dat moet dan door de eindverantwoordelijke omgezet worden in een beslissing.
Toegepast op bijvoorbeeld een diocesane synode kunnen
we dus verschillende fasen onderscheiden. Er is de sensibilisering en het beluisteren van zoveel mogelijk mensen in de voorbereiding. Dan volgt de ‘viering van de
synode’ zelf waar deze inbreng door de deelnemers
wordt verwerkt en besproken om te groeien tot besluiten.
En tenslotte worden die door de bisschop omgezet in
concrete keuzes en beleidsbeslissingen.
Om de deelname van “allen” mogelijk te maken, zijn
enkele voorwaarden essentieel. Het veronderstelt een
structuur of procedure waarin de gelovigen een inbreng
kunnen doen. Daartoe is vorming van een ‘volwassen
kerkelijk bewustzijn’ (SynLZKerk 73) noodzakelijk.
Bovendien dienen de charismatische gaven van allen erkend te worden. De Geest spreekt immers door iedere
betrokkene in de mate dat die zich daarvoor openstelt. In
een synodaal proces proberen de leden gezamenlijk te
luisteren naar wat de Geest tot de Kerk zegt doorheen het
Woord van God en de tekenen van de tijd en hoe de deelnemers die interpreteren. (SynLZKerk 68)
*Zie Wereldkerkdocumenten 42 uitgegeven bij Licap-Halewijn 2019,
96 p., 8.50 euro.

De tekst breekt een lans om de inbreng van gelovigen
ernstig te nemen. Het gaat om meer dan een vrijblijvend
advies. Maar het synodale proces vindt plaats binnen een
hiërarchisch gestructureerde gemeenschap waarbij een
onderscheid gemaakt moet worden tussen het proces van
besluitvorming (decision making) door middel van een
gemeenschappelijk werk van onderscheiding, overleg
en samenwerking, en de pastorale beslissing (decision
taking) die onder de bevoegdheid valt van de hiërarchisch verantwoordelijke. De besluitvorming is een synodale bevoegdheid, de beslissing is een ministeriële
verantwoordelijkheid. (SynLZKerk 69) Dit onderscheid
klinkt verhelderend maar ligt vaak moeilijk in concrete
situaties.
Synodaal werken op verschillende niveaus

Op aanwijzing van het Tweede Vaticaans Concilie werden de priesterraad en de diocesane pastorale raad ingesteld als permanente synodale structuren. Elk Vlaams
bisdom heeft inderdaad een priesterraad. Maar een diocesane pastorale raad is kerkrechtelijk niet verplicht en
is niet overal (meer) aanwezig. Hij is nochtans ‘de meest
geëigende permanente structuur om de synodaliteit in de
lokale Kerk werkelijkheid te laten worden’. (SynLZKerk
81) De tekst pleit er ook voor om de oprichting van een
parochiale pastorale raad verplicht te stellen. In
Vlaanderen bestaan deze raden wel in de meeste parochies en pastorale eenheden. Maar de praktijk leert dat
hun vergaderingen vaak weinig of niet getuigen van een
synodaal proces.

Op het niveau van een regio, een kerkprovincie of een
continent noemt het document meerdere structuren en
mogelijkheden om vorm te geven aan synodaliteit. Zo
zijn er de bisschoppenconferenties in de context van een
land of regio. Zij zijn een recente creatie van paus Paulus
VI. Hun ecclesiologische relevantie werd herbevestigd
door paus Franciscus, die heeft uitgenodigd om hun bevoegdheden te bestuderen, ook op het gebied van de leer.
(De vreugde van het evangelie 32 en SynLZKerk 89) In
de voorbereiding van een wereldwijde bisschoppensynode heeft paus Franciscus een brede bevraging vooraf
ingevoerd. ‘De bisschoppenconferenties dienen die zo te
organiseren dat het hele volk van God betrokken is.’

(SynLZKerk 91) Volgens Carine Devogelaere zouden de
diocesane pastorale raden en het IPB daarin een grotere
rol kunnen spelen.
Bekering tot synodaal denken en handelen

Het document van de Internationale Theologische
Commissie roept op tot een pastorale bekering. De grote
uitdaging is ‘het intensiveren van de onderlinge samenwerking’ en elk klerikalisme te vermijden. (SynLZKerk
104) Dat vraagt een paradigmawissel waarbij ruimte
wordt gemaakt en waardering gegeven aan de inbreng
van allen zonder uitzondering. Maar het volstaat niet om
iedereen te beluisteren. Er dienen ook verdere stappen
naar besluitvorming gezet te worden. Een gelovig luisteren naar wat de Geest vertelt doorheen het Woord van
God, de tekenen van de tijd en de woorden van de aanwezigen vraagt om momenten van stilte en om een vertragen van het tempo. Kiezen voor meer tijd of meerdere
vergaderingen om tot besluiten te komen, gaat in tegen
de vaak dominerende stijl van efficiëntie en rationaliteit,
ook in kerkelijke overlegorganen. Maar op termijn zal
het de kwaliteit van de samenwerking verbeteren en de
aanwezigen zullen zich ook meer gedragen weten in hun
geloofsleven. En dat beantwoordt aan een diep verlangen van vele geëngageerden in onze Kerk.
Een synodale dialoog vergt moed zowel bij het spreken
als bij het luisteren. Het gaat er om met respect en vrijmoedigheid uit te drukken wat als een nuttige suggestie
van de Heilige Geest wordt ervaren met het oog op de
gemeenschappelijke onderscheiding, en tegelijkertijd
open te staan voor wat in de standpunten van de anderen
door dezelfde Geest wordt gesuggereerd “tot welzijn van
allen”. (SynLZKerk 111) Een synodaal op weg gaan
vraagt dus dat elke deelnemer bereid is om het ‘ik’ en het
eigenbelang, - ook dat van de eigen groep -, te laten omvormen tot een ‘wij’ van het grotere geheel waarin we als
broeders en zusters samen verantwoordelijk zijn voor de
zending van de Kerk. (SynLZKerk 107) De kunst bestaat
vervolgens erin om de veelheid van ideeën bijeen te
brengen in een veelvormige eenheid.
Gemeenschappelijke onderscheiding vraagt dus om een
specifieke vormgeving. Daarvoor zijn vorming en oefening nodig.

© Jeroen Moens.

Jongerensynode in bisdom Brugge
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Het synodaal proces met jongeren in het bisdom Brugge
loopt onder het motto: Jongeren zijn het nu van God. Het
wil een antwoord zijn op de vraag van paus Franciscus om
de jongerensynode van Rome in de lokale Kerken verder te
zetten. Via vijf wegen wordt contact gezocht met jongeren
en hun begeleiders: parochies, scholen, jeugdbewegingen,
IJD-groepen en andere jongerenbewegingen. In de eerste
fase wordt aan de jongeren gevraagd wat ze aan de bisschop en zijn medewerkers willen vertellen en wat ze van
hen verwachten. Deze input wordt gebundeld en in het
voorjaar op een open beraad per domein verder besproken.
We kijken nu al uit naar wat daar zal klinken. Meer info op
Kerknet bisdom Brugge.
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Het jaarrapport van de katholieke Kerk in België
Begin december 2019 publiceerde de Bisschoppenconferentie het tweede jaarrapport van de katholieke Kerk in
België. Dat werd, onder supervisie van een stuurgroep, samengesteld door Stéphane Nicolas en Jeroen Moens.
Transparant vroeg die laatste om wat tekst en uitleg.
Waar ontstond het idee om een jaarrapport van de Kerk te
schrijven?
Dat idee is komen aanwaaien uit het buitenland. De
Bisschoppenconferenties van Duitsland en Spanje publiceren
al langer zeer gedetailleerde en verzorgde rapporten over wat
binnen de Kerk gebeurt en wat zij doet voor de brede
samenleving. De bisschoppen van België hebben dat basisidee
overgenomen: als de Kerk meer en beter wil communiceren
over wie ze is en wat ze doet, is een jaarrapport een handig
instrument.
Het gaat dus om communicatie?
Bij de samenstelling van het jaarrapport is onze leidraad de
maatschappelijke relevantie van de Kerk. In de media en in het
maatschappelijke debat wordt de Kerk zeer snel gereduceerd
tot de cijfers van de sacramenten en de zondagspraktijk. De
jaarrapporten willen net een ruimere impressie geven van het
leven in de Kerk: van bedevaarten tot onderwijs, van
armoedebestrijding tot jeugdwerk.

De jaarrapporten zetten dus uitdrukkelijk in op een grotere
transparantie, in eerste instantie naar de gehele samenleving.
We willen zichtbaarheid geven aan wat in alle bescheidenheid
en zonder veel ruchtbaarheid gebeurt. Het gevaar is immers
reëel dat gebrek aan zichtbaarheid de marginalisering van
Kerk en geloof in de samenleving verder in de hand werkt.
Voor een breed publiek proberen we de dingen zo eenvoudig
mogelijk uit leggen. Dus gebruiken we zo weinig mogelijk
kerkelijk jargon. Voor de opbouw van het rapport nemen we
ook bewust afstand van de binnenkerkelijke structuren zoals
bisdommen, vicariaten, parochies en de opdeling in territoriale
en categoriale pastoraal.
Is het dan enkel bedoeld voor buitenstaanders?
Natuurlijk is interne transparantie minstens even belangrijk.
Met het rapport willen we ieder die een taak of benoeming
heeft in de Kerk zicht geven op het grotere geheel, over de
grenzen van parochies, bisdommen, bewegingen en ja, ook
over de taalgrens. Het was trouwens een heel bewuste keuze
om een identiek rapport te maken voor de beide landsdelen.
Een beetje tegen de politieke en journalistieke tijdgeest in,
proberen we zoveel mogelijk gegevens voor heel België te
presenteren, zonder regionale uitsplitsingen. We zijn er
namelijk van overtuigd dat het interessant is om te zien wat er
kerkelijk gebeurt aan de andere kant van de taalgrens.
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Waar halen jullie de cijfers voor het rapport?
Die verzamelen we voor het overgrote deel zelf. We bezorgen
daarvoor gedetailleerde vragenlijsten aan de diensten van de
Belgische bisdommen. Hun antwoorden vormen de kern van
het rapport. Voor andere cijfers kloppen we aan bij organisaties
die ter zake competent zijn, bijvoorbeeld bij Missio voor de
cijfers van de Belgische religieuzen in het buitenland, of bij
Pro Migrantibus voor de buitenlandse katholieke gemeenschappen in ons land.
Binnen heel wat geledingen van de Kerk bestaat er echter geen
cultuur van gegevens bijhouden en vergelijken. We hopen dat
de jaarrapportage een stimulans mag zijn om dat te veranderen
en cijfergegevens bij te houden, aan te vullen en ze ons te
bezorgen. Alleen zo kunnen we in de volgende edities een
meer representatief beeld geven van de inspanningen van de
vele geëngageerde katholieken voor de samenleving.

In december verscheen een tweede jaarrapport, deze keer
over 2018.
Dat tweede rapport is geen één-op-één opvolger geworden van
het eerste. We hebben heel wat nieuwe tellingen ingevoerd en
vooral enkele nieuwe terreinen onderzocht waarvan we
dachten dat die meer zouden zeggen over de evolutie of transitie
die zich binnen de Kerk voltrekt. Bijvoorbeeld het aandeel van
de vrouwen en het aantal benoemde leken wordt nu zichtbaar
gemaakt.
Maar als makers van het jaarrapport zijn we ons bewust van de
beperkingen ervan. Zo zijn er nauwelijks betrouwbare cijfers
over de parochiale solidariteitsinitiatieven. En dus kunnen we
die jammer genoeg enkel fragmentarisch en via sprekende
voorbeelden voorstellen. Bovendien is er ook veel dat het
rapport niet zegt. Er zijn geen cijfers voorhanden over de
weekmissen in parochiekerken, de vieringen in woonzorgcentra, maar ook in kloosters en abdijen, over de vrijwilligers
die zich inzetten voor lokale processies enzovoort. Er zijn ook
vormen van betrokkenheid bij Kerk en geloof die we niet
kunnen meten. We zijn ons bewust van al die lacunes en blijven
zoeken naar manieren om ook die aan te vullen.
Meten is weten als invalshoek voor de communicatie?
Ja en neen. Het jaarrapport focust op getallen en statistieken,
maar veel van het kerkelijk leven en zeker de kern van het
geloof, het geraakt worden door Christus’ boodschap, is niet in
cijfers te vatten. We kunnen enkel proberen het zichtbare
uitvloeisel ervan, het concrete engagement in kaart te brengen.
Een rapport zegt dus lang niet alles!
Carine Devogelaere

